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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
DEDA

HOTĂRÂREA
Nr. 2 din 17 martie 2020
privind aprobarea unor măsuri de combatere a noului Coronavirus
În temeiul prevederilor:
- O.U.G.nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al situațiilor de
urgență, aprobat prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G.nr.557/2005 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G.nr.1491/2004 pirvind aprobarea Regulamentului – cadru privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor
operative pentru situații de urgență;
- Decretul Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea
stării de urgență pe teritorul României;
În contextual riscului de răspândire a infecției de Coronavirus SARS-CoV-2 și
adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații
de Urgență,
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ DEDA
adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1. (1) Toate unitățile de alimentație publică, comerț, farmacii și alți
agenți economici care își desfășoară activitatea în Comuna Deda au
obligativitatea de a dezinfecta după un orar stabilit și afișat, de cel puțin 5 ori
pe zi sau de câte ori este nevoie, suprafețele din zona caselor de marcat,
clanțele ușilor, bare și suporți de susținere. Se va limita accesul în unități la un
număr de 2 persoane, cu păstrarea distanței minime de 2 m. Prin excepție,
barurile de pe raza comunei își vor desfășura activitatea în intervalul orar
10:00 – 18:00, în condițiile de mai sus.
(2) Produsele alimentare neambalate se vor servii de către vânzători
dotați cu echipamente pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, respectiv
mănuși, mască și alte echipamente, după caz.
(3) În scopul efectuării activităților de dezinfecție se recomandă
unităților de alimentație publică și comerț suspendarea periodică a activității de
comerț și adaptarea programului de lucru în acest sens.
(4) Substanțele folosite în activitatea de dezinfecție trebuie să fie
certificate și agreate de Ministerul Sănătății.
(5) Consulatațiile la cabinetele medicale de familie și stomatologie se va
face în baza programărilor telefonice la numerele: 0265556242, 0265556366.

(6) La Centrul Medico-Social Deda se suspendă vizitele la persoanele
internate.
(7) În unitățile de învățământ de pe raza comunei se suspendă cursurile
pe perioada stării de urgență.
Art. 2. Organele de poliție vor spijini și verifica măsurile prevăzute la
alin. (1) din prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Activitățile culturale, artistice, sportive și de divertisment se
suspenda , iar cele religioase care presupun participarea a peste 50 de
persoane, se restricționează.
(2) Pe perioada stării de urgență, serviciile religioase de înmormântare
se vor organiza în cadrul restrâns – doar cu membrii familiei.
(3) în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus (SARSCoV2) se vor respecta întocmai prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.
436 din 13 martie 2020 pentru aprobarea Protocolului specific privind
managementul în caz de deces al pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus
(SARS-CoV2).
Art. 4. (1) Pe durata stării de urgență se suspendă accesul tuturor
categoriilor de public în sediul primăriei, activitățile de relații cu publicul, primiri
de petiții urmând a se desfășura online.
(2) Toate anchetele sociale și actele solicitate de instanțele de judecată
și de notarii publici, instituții publice și de către persoanele fizice se vor
întocmi telefonic sau online.
(3) Activitatea casieriei la Primărie se supendă – propunem
contribuabililor să efectueze plata impozitelor și taxelor locale, precum și plata
amenzilor prin virament bancar (informații la telefon 0746050115 sau
0752971639).
(4) Activitatea de stare civilă va fi disponibilă pentru public, numai prin
programare/anunțare prealabilă telefonică (telefon 0265.556212) sau online.
(5) Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Primăriei Deda și pot
transmite documentele oficiale prin e-mail: deda@cjmures.ro, fax
0265.556312, poștă.
Art. 5. Piața duminicală din Deda se suspendă pe perioada stării de
urgență
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri se aplică pe perioada stării de
urgență, cu drept de prelungire, în funcție de prevederile ulterioare.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin
publicarea pe site-ul Primăriei Comunei Deda www.primariadeda.ro și afișare
la intrarea în sediul primăriei Deda.
Art. 8. Începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, se revocă
Hotărârea Comitetului Local pentru situații de Urgență Deda nr. 1 din
13.03.2020.
Primar,
Cadar Lucreția
Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Deda

DATELE DE CONTACT ALE COMPARTIMENTELOR DE SPECIALITATE ALE
PRIMĂRIEI DEDA CARE AU RELAȚII CU PUBLICUL:

Nr.
crt.

Denumire
compartiment

Persoana de contact

Telefon

E-mail oficial

1.

PRIMARUL
COMUNEI
VICEPRIMARUL
COMUNEI
SECRETARUL
GENERAL AL UAT

CADAR LUCREȚIA

0730079600

deda@cjmures.ro

CEONTEA MARIUS
TEODOR

0743465346

deda@cjmures.ro

ULEȘAN DANIELA

0733082482

deda@cjmures.ro

CADAR IONEL HORAȚIU

0752971639

PASCAN IOAN

0746050115

GROZA PETRU DANIEL

0749164471

IUȘAN ADRIANA

0740073541

ȘTEFAN CAMELIA
HORGA GRIGORAȘ
ANDRON MARIA

0746129340
0733082484
0730079601

SZEKELY CRINA

0730079604

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

IMPOZITE ȘI TAXE
AGRICOL ȘI
CADASTRU URBANISM
ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
REGISTRATURĂ
SVSU DEDA

deda@cjmures.ro

CONTABILITATE

10.

11.

SPCLEP Deda
(inclusiv pentru
activitatea de stare
civilă)
ACHIZIȚII
PUBLICE

deda@cjmures.ro
deda@cjmures.ro
deda@cjmures.ro
deda@cjmures.ro
deda@cjmures.ro

FARCAS DANIELA

0265556212

deda@cjmures.ro

0733082486

deda@cjmures.ro

SANDRU ANA MARIA
TONCIAN VLAD

12.

POLIȚIA LOCALĂ DEDA

0733082481

deda@cjmures.ro

13.

PRIMĂRIA COMUNEI DEDA

0265556212
Fax. 0265556312

deda@cjmures.ro

